A Magyar Független Film és Video Szövetség
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya
A Magyar Független Film és Video Szövetség (képviseli: Czabán György-elnök,
Győri Csilla-ügyvezető titkár) 1989. április 9-én kelt, 1990. március 22-én a Fővárosi
Bíróság által 6.Pk.61519/2. szám alatt bejegyzett, és 1997. június 16-án, 1998. június
18-án, 2001. június 19-én, 2002. március 13-án, 2004. szeptember 24-én módosított
Alapszabályát az Alapszabály I. Fejezetének 2. pontját módosítva (a törölt
szövegrészt áthúzva, az új tartalmú szövegrészt félkövér és dőlt szedéssel jelölve) az
alábbiak szerint foglalják egységes szerkezetbe.

I. FEJEZET

1.
2.
3.
4.
5.

A Szövetség neve: Magyar Független Film és Video Szövetség (MAFSZ)
A Szövetség székhelye: Budapest, 1067 Oktogon tér 4. fsz. 3.
Budapest, 1085 Mária utca 54. II. emelet 205.
A Szövetség működése: kiterjed Magyarország egész területére
A Magyar Független Film és Video Szövetség jogi személy
A Szövetség pecsétje: köriratban "Magyar Független Film és Video
Szövetség - Budapest. Közepén:"1931"

6.

A Szövetség célja és feladatai:

a./

A magyar független filmezés és videózás kibontakoztatása, a nem
hivatásos filmesek és videósok művészi és technikai felkészültségének
fejlesztése, a film és video szakkörök, klubok, stúdiók, egyéni alkotók
támogatása, közöttük kapcsolatok kiépítése, elmélyítése és ápolása; a
független film és video mozgalom céljainak és eredményeinek
megismertetése és terjesztése; külföldi hasonló célú szervezetekkel
kapcsolatok kiépítése és fenntartása.

b./

Hazai és nemzetközi fesztiválok rendezése, illetve azokon való részvétel.
Közreműködés más szervek, intézmények által rendezett film és video
fesztiválokon, pályázatokon; a filmek és video anyagok nyilvánosságának
elősegítése; az alkotók oktatásának és továbbképzésének szervezése,
illetőleg részvétel más szervek által rendezett ilyen jellegű
továbbképzésben; központi film és video archívum, valamint szakkönyvtár
létesítése és fejlesztése; hazai és külföldi tanulmányutak, tapasztalatcserék
szervezése; rendszeres tájékoztató kiadása a Szövetség életéről. Kiadói és
forgalmazási tevékenység az elkészülő művek széleskörű terjesztésére.

c./

Állami és társadalmi szervek felkérésére, vagy saját kezdeményezésből
véleményt nyilvánít, és javaslatokat tesz a filmezéssel és videózással
kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdésekben.

II. FEJEZET
7.

A Szövetség munkáját a következő szervek irányítják, illetve intézik:

a./
b./
c./
d./
e./

Küldöttközgyűlés;
Ügyvezető Testület;
Titkárság;
Felügyelő bizottság és alkalmi bizottságok;
Tájegységek tanácskozásai;

8.

A Szövetség legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés, amely a tagok
összességét demokratikusan képviseli, és a Szövetséget érintő minden
kérdésben dönt.
A Szövetség szervei a Küldöttközgyűlésnek felelősséggel tartoznak.
A Küldöttközgyűlés nyilvános, arra a küldöttek mellett a Szövetség minden
tagja meghívást kap, és ott javaslatot tehet.

9.

A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatókörébe tartozik: az Ügyvezető Testület
megválasztása, az évi költségvetés megállapítása, az Ügyvezető Testület
évi beszámolójának megtárgyalása, a Szövetség más egyesülettel való
egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása, a Szövetség
Alapszabályának módosítása, döntés a Szövetség feloszlása esetén a
vagyona felhasználásáról, az Ügyvezető Testület által hozott és
fellebbezett fegyelmi és egyéb határozatok felül bírálata, a tagsági díj
meghatározása.

10.

A Szövetség Küldöttközgyűlést évente egyszer tart. A Szövetség
Ügyvezető Testületének, Felügyelő bizottságának határozatára, illetve a
tagok egyharmadának - a cél megjelölésével - az Ügyvezető Testülethez
benyújtott írásbeli indítványára bármikor össze kell hívni. A
Küldöttközgyűlés összehívásáról a Titkárság gondoskodik. A Titkárság
köteles a küldöttközgyűlés időpontját legalább 15 nappal korábban a
küldöttekkel közölni.

11.

A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek legalább a fele
jelen van. A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott küldöttközgyűlést
30 napon belül újra össze kell hívni. A másodszorra összehívott
küldöttközgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek
számától függetlenül határozatképes.

12.

A küldöttek kétharmadának jelenléte és a jelenlevők kétharmados
szótöbbsége szükséges:
- az Alapszabály módosításhoz;
- a Szövetség más egyesülettel való egyesülésének kimondásához;
- a Szövetség feloszlásának kimondásához;

13.

A Küldöttközgyűlés határozatait - a kétharmados szótöbbséget kívánó
ügyek kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, de
a megjelent tagok többségének kívánságára a határozatokat titkosan kell

meghozni. Minden küldöttnek egy szavazata van, egyenlő szavazatok
esetén az elnök szavazata dönt.
14.

A Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a
Szövetség elnöke vagy annak megbízásából a Titkárság egyik tagja,
valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az aláírásokat két tag az aláírásával
hitelesíti. A Küldöttközgyűlésről készült és a hozott határozatokat is
tartalmazó jegyzőkönyvet a tagság számára hozzáférhetővé kell tenni.

15.

Küldötteket a tagegyesületek delegálnak (minden 10 fő után egyet),
valamint a Tájegységi Tanácskozáson 3 évre választ a Szövetségnek a
tájegységben működő tagsága az egyéni tagok közül (10 fő után egyet).
A Tájegységi Tanácskozás határozatképes, ha azon a tájegységen
működő, érvényes szövetségi tagsággal rendelkezők legalább fele jelen
van. A választáson felügyeletet gyakorol a Szövetség Ügyvezető
Testületének képviselője, illetve Felügyelő Bizottsági tagja. A
tanácskozásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
A Tájegységi Tanácskozásokat évente rendezi meg a Szövetség a
mindenkori
tájegységi
szemléhez
kapcsolódóan.
A
küldöttek
megválasztására mindig az Ügyvezető Testületválasztást megelőző egy
éven belül kerül sor. A Tájegységi Tanácskozás demokratikus módon
véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a Szövetség munkájával
kapcsolatban, és azt a Küldöttközgyűlés elé terjesztheti.

16.

Az Ügyvezető Testület 10 tagból áll, megválasztása két lépésben történik.
Előbb az előző évi Országos Fesztivál I-II-II helyezettjeiből és az adott év
Tájegységi Szemléinek I-II-III. helyezettjeiből alakult Alkotói Tanács választ
saját tagjai közül 5 főt, aki egy évig teljes jogú tagként vesznek részt az
Ügyvezető Testület munkájában. A következő évben - egyéb feltételek
fennállása esetén - újra megválaszthatók.
A fennmaradó 5 helyre a Küldöttközgyűlés választ 3 év időtartamra
Ügyvezető Testületi tagokat. A jelölést, a választást 1 évvel megelőzően a
küldöttek által megválasztott jelölő Bizottság végzi. A Jelölő Bizottság
javaslatait a választó Közgyűlés előtt, indoklással együtt írásban közli a
küldöttekkel. A küldötteknek a helyszínen joguk van újabb javaslatokat
tenni, illetve a Jelölő Bizottság javaslatából személyek törlését
kezdeményezni. Ezen javaslatok elfogadásáról a Küldöttközgyűlés
egyszerű szótöbbséggel dönt. Külön javaslatot kell tenni az Ügyvezető
Titkár és Felügyelő Bizottság tagjainak személyére, lehetőleg többes
jelölés útján. Az így megválasztott Ügyvezető Testület gondoskodik a
MAFSZ Alapszabályában foglaltak szerinti működés biztosításáról,
valamint a Küldöttgyűlés határozatainak a végrehajtásáról.
A Küldöttközgyűlések közötti időszakokban dönt a Szövetség mindazon
ügyeiben, amelyeket az Alapszabály nem utal a Küldöttközgyűlés
kizárólagos hatáskörébe. Valamelyik (elnökségi) tag kizárása, törlése, vagy
lemondása esetén helyére a Küldöttközgyűlés választ új tagok. Az
Ügyvezető Testület saját tagjai közül megbízott vezetővel ideiglenes vagy
állandó (3 év időtartamra) munkabizottságokat hozhat létre.

Az Ügyvezető testület tagja csak büntetlen előéletű, nagykorú Magyar
állampolgár lehet.
17.

Az Ügyvezető Testület ülését (rendes ülés) legalább kéthavonként egyszer
- de ha az Ügyvezető Testület tagjainak egyharmada szükségesnek tartja
(rendkívüli ülés) bármikor össze kell hívni. Az ülés összehívásáról a
Titkárság gondoskodok. Az Ügyvezető Testületi ülések nyitottak.

18.

Az Ügyvezető Testület határozatai a Szövetség tagjaira nézve kötelezőek.
Határozatai érvényességéhez legalább tagjai felének jelenléte szükséges.
Az Ügyvezető Testület üléseiről készítendő dokumentumokra a 14.
Pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni a következő eltéréssel:
az aláírásokat az Ügyvezető Testület egy tagja hitelesíti. Az Ügyvezető
Testület határozatai ellen a határozat kihirdetésétől számított 15 napon
belül két - a Titkárságon keresztül - írásban lehet fellebbezni a
Küldöttközgyűléshez.

19.

A Szövetség Ügyvezető Testülete: hatóságok és harmadik személy előtt
képviseli a Szövetséget, biztosítja az Alapszabály és Szövetség érintő
jogszabályok rendelkezéseinek megtartását.

20.

A Szövetség Ügyvezető titkársága - az Ügyvezető Testület által, saját
tagjaiból - három évre megválasztott ügyintéző szerv, amely biztosítja a
Szövetség feladatainak és az Ügyvezető Testület határozatainak
végrehajtását, illetve ellátja a Szövetség ügyviteli feladatait. Az Ügyvezető
Titkárság 4 tagból áll, vezetője az ügyvezető titkár, aki hatóságok és
harmadik személy előtt képviseli a Szövetséget.

21.

Az Ügyvezető Testület - munkájának elősegítésére 4 tagú Ügyvezető
Titkárságot működtet. Az Ügyvezető Titkárság munkaköri leírását,
hatáskörét, fizetését rögzítő szerződést az Ügyvezető Testület készíti el, az
Ügyvezető Titkárság tagjai írják alá. Hatóságok és harmadik személy előtt
képviseli a Szövetséget. Az ügyvezető titkár felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel
tartozik
az
Ügyvezető
Testületnek
és
a
Küldöttközgyűlésnek. Koordinálja a titkárság munkáját.
III. FEJEZET

22.

A Szövetség tagja lehet minden 16. Életévét betöltött magyar állampolgár,
természetes személy, aki a Szövetség Alapszabályát magára nézve
kötelezően elfogadja. Az Ügyvezető Testület külön határozata alapján tagja
lehet a Szövetségnek az a 16 éven aluli magyar állampolgár, aki szervezett
keretek között (klub, szakkör) folytat filmezéssel, videózással kapcsolatos
tevékenységet. Külföldi állampolgár tagságáról az Ügyvezető Testület dönt.
A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet, akinek tevékenységét a hazai és
nemzetközi filmezés, videózás szempontjából értékesnek ítéli.

23.

A tagfelvételt kérelmi lap kitöltésével, aláírással és a Szövetség
titkárságához illetve Ügyvezető Testülethez történő benyújtással lehet
kérni. A kérelem tárgyában az Ügyvezető Testület dönt. Elutasító döntés
esetén a határozat ellen a Küldöttközgyűléshez lehet felülvizsgálati
kérelemmel fordulni. A klubok Szövetségbe történő belépése setén
(tagegyesület) a klub köteles a klubtagság névsorát a tagok aláírásával
együtt mellékelni.
A tiszteletbeli tagság az Ügyvezető Testület meghívására, illetve a
meghívottak a tagságot elfogadó nyilatkozatával keletkezik. A tagsági
viszony megszűnik: a tag kizárása és törlése esetén.

24.

Fegyelmi vétséget köve le, aki szándékosan vagy gondatlan
magatartásával erkölcsi vagy anyagi kárt okoz a Szövetségnek. A fegyelmi
vétséget fegyelmi eljárás során kell megállapítani. Fegyelmi eljárás
kezdeményezhető a Felügyelő Bizottságnál.
A fegyelmi büntetést az Ügyvezető Testület hozza meg a Felügyelő
bizottság javaslata alapján.
Kiszabható fegyelmi büntetések:
-

írásbeli figyelmeztetés;
kedvezményektől való, meghatározott időre szóló kizárás;
tagság meghatározott idejű felfüggesztése;
kizárás;

A fegyelmi határozat ellen 15 napon belül a Küldöttközgyűléshez lehet
fellebbezni. A fellebbezés halasztó hatályú.
25.

Törlés útján szűnik meg a tagság, ha a tag legalább egy évig ismételt
felszólítás ellenére az egyéves tagdíjat nem fizette be, vagy írásban maga
kéri törlését, vagy elhalálozott.

26.

A Szövetség tagja részt vehet a Szövetség munkájában, igénybe veheti a
Szövetség szolgáltatásait, jogosult filmjeire, video anyagaira támogatást és
véleményt kérni (kapni). Igényelheti a Szövetség kiadványait, bármely
tisztségre megválasztható. Tiszteletbeli tag és külföldi állampolgár választói
és választhatósági joggal nem rendelkezik.

29.

A Szövetség tagja köteles: az Alapszabályban elfogadott célkitűzéseknek
megfelelő tevékenységet kifejteni, a MAFSZ tagjaként vállalt feladatokat
elvégezni, a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni. Egyéni elbírálás
alapján kérésre, indokolt esetben az Ügyvezető Testület mérsékelheti a
tagdíj összegét.

28.

A Szövetség működéséhez szükséges anyagi forrás: a tagsági díj; a
Szövetség rendezvényiből és tevékenységéből származó jövedelmek;
állami és társadalmi szervek vagy magánszemélyek támogatásai.

29.

A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, azért a tagok saját
vagyonukkal nem felelnek. A Szövetség szabályszerű vagyonkezeléséért
az Ügyvezető Testület felelősséggel tartozik.

30.

A Szövetség vagyoni jellegű viszonyainak, illetve vagyoni jellegű
ügyintézésének negyedévenkénti vizsgálatára, valamint az Ügyvezető
Testület
Alapszabály
szerinti
működésének
ellenőrzésére
a
Küldöttközgyűlés - a Jelölő Bizottság javaslata alapján a többi
tisztségviselővel együtt - 3 évre Felügyelő Bizottságot választ, tagjainak
száma 3-5 fő. A Felügyelő Bizottság a Küldöttközgyűlésnek tartozik
felelősséggel és munkájáról évente beszámolni köteles. Elnökét az
Ügyvezető Testületi ülésre meg kell hívni. Tagjai a megbízatásuk idején a
Szövetségben más tisztséget nem tölthetnek be.

IV. FEJEZET

31.

A Szövetség működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok
szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
Ha a Szövetség működésének törvényessége másképpen nem
biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.

32.

A Szövetséget a székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetőleg a
Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételre irányuló
kérelmet a Szövetség ügyvezetője nyújtja be.
Ha a Szövetség neve, székhelye megváltozik, illetőleg képviseletére új
személy lesz jogosult, azt a bíróságnak be kell jelenteni.

33.

A Szövetség tagja által, valamint az ügyész által indított perek a megyei
bíróság, illetőleg a Fővárosi bíróság hatáskörébe tartoznak.
A bíróság az ügyész kereset alapján:
a./
b./
c./

d./
e./

34.

megsemmisítheti a Szövetség törvénysértő határozatát, és szükség
szerint új határozat hozatalát rendelheti el;
a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a
Küldöttközgyűlést;
ha a Szövetség működésének törvényessége másképpen nem
biztosítható, tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelő
biztost rendelhet ki;
feloszlathatja a Szövetséget, ha annak működése az egyesülési
jogról szóló törvény ide vonatkozó előírásba ütközik;
megállapítja a Szövetség megszűnését, ha legalább egy éve nem
működik, vagy tagjainak száma tartósan a jogszabályban megkívánt
létszám alatt van.

A Szövetség megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való
egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával melyet a Küldöttközgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimond -.

